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АНОТАЦІЯ
В роботі приведені результати досліджень

міцнісних показників штукатурки Siltek РM#10 при
її нанесенні на внутрішні поверхні стін із ке#
рамзито#бетонних блоків. Досліджено залежності
міцності на розтяг від вигину, стиску та зчеплення
з основою від зміни технологічних чинників —
ступінь ґрунтування поверхні, вологість поверхні,
рухомість розчинної суміші. Встановлено, що для
досягнення досліджуваною штукатуркою унормо#
ваних міцнісних показників за вологості основи
0,6 — 2,2 %, розчинна суміш повинна мати ру#
хомість 8 см, а основа може бути не ґрунтована або
ґрунтована 100 % концентрацією грунтівки. Для
досягнення досліджуваною штукатуркою норма#
тивних міцнісних показників за вологості основи
2,2 % розчинна суміш повинна мати рухомість 8
см, а основа може мати різну ступінь ґрунтування
(не ґрунтована та грунтована  грунтівкою Siltek Е#
100 з концентрацією 0 — 100 %). 

Ключові слова: технологічні чинники (во#
логість поверхні, ступінь ґрунтування поверхні,
рухомість розчинової суміші),  міцнісні показники
штукатурки.

Вступ. Із практики штукатурення вапняними і
цементно#вапняними штукатурками стін виготов#
лених із легкобетонних та керамзитобетонних
блоків відомо, що міцність зчеплення  штукатурки
з такими поверхнями недостатня, а тому часто до
поверхні кріплять дорогу штукатурну сітку.

Приватне акціонерне товариство "Термінал#М"
виготовляє суху будівельну цементно#вапняну
суміш Siltek РM#10 для машинного штукатурення
в сухих приміщеннях будівель внутрішніх повер#
хонь, що не деформуються. У рекомендаціях до
застосування суміші [1] відмічено, що поверхні до
штукатурення необхідно обробити  грунтівкою
Siltek Е#100, а у рекомендаціях до застосування
грунтівки відмічено, що її можна наносити на по#

верхню одним або декількома шарами в залеж#
ності від водопоглинання поверхні. На поверхнях
із якого матеріалу слід застосовувати таку техно#
логію штукатурення не вказано.

Також відомо, що об'єми кладки зовнішніх стін
із легких блоків, зокрема керамзитобетонних, у
будівництві стрімко зростають. Це спричиняє не#
обхідність досліджень міцності штукатурок на
відмічених поверхнях з різними параметрами
будівельної технології. 

Мета досліджень полягала у вивчені залежнос#
тей міцнісних показників штукатурки від впливо#
вих технологічних чинників  під час її влаштуван#
ня для розроблення економічних способів досяг#
нення її необхідної міцності.

Робоча гіпотеза наших досліджень передбача#
ла, що міцнісні показники штукатурки формують#
ся як її компонентним складом, так і технологією
влаштування штукатурки.

Виклад основного матеріалу. В дослідженнях
ми використали суху будівельну цементно#вапня#
ну суміш Siltek РM#10 для машинного штукату#
рення внутрішніх поверхонь та поверхні із керам#
зитобетонних блоків, які виготовляє Промислова
будівельна група "Ковальська".   

Міцнісні показники штукатурки, які необхідно
контролювати, ми прийняли за ДСТУ [2]. Це —
міцність на  розтяг від вигину, стиск та зчеплення з
основою. Технологічні чинники, які мають суттєвий
вплив на показники міцності взяті за дослідження#
ми [3] — ступінь ґрунтування поверхні, вологість
поверхні, рухомість розчинної суміші.

Експериментальні дослідженя виконали за не#
симетричним D — оптимальним трьохфакторним
планом [4]. Технологічні чинники у експерименті
мали наступні значення:

Х1 — ґрунтування поверхні: #1 — не ґрунтовано
— 0%; 0 — концентрація     ґрунтівки — 50 %; +1 —
концентрація ґрунтівки — 100%;

Х2 — вологість поверхні — 1=0,6%; 0=1,4%;
+1=2,2 %; 

Х3 — рухомість розчинної суміші  — 1=7см;
0=8см;  +1=9см. 

Міцність на розтяг від згину та зчеплення з ос#
новою ми розглянули в залежності від ступеня
ґрунтування основи та рухомості розчинної
суміші за фіксованого значення вологості основи
(0,6; 1,4; 2,2 %).

Результати досліджень (Рис. 1, а) свідчать, що
міцність на розтяг від згину штукатурки влашто#
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ваної на основах з вологістю 0,6 — 2,2 %  із розчин#
ної суміші з рухомістю 7 і 8 см зі зміною ступеня
ґрунтування основи  перевищує необхідний рівень
(1,2 МПа) і має найвище значення 1,73 МПа за
концентрації грунттівки 50 %. Якщо розчинна
суміш має рухомість 9 см, то міцність на розтяг від
згину перевищить 1.2 МПа за вологості основи 2,2
% обробленої грунтівкою 15 — 80 % концентрації.
Якщо ж основа має вологість 0,6 %  або 1,4 %  то
грунтівка повинна мати концентрацю відповідно
37 — 77 % або 30 — 69 %.

Те ж саме (міцність на розтяг від згину 1,2 МПа
і більше) можна досягти регулюванням рухомості
розчинної суміші (Рис. 1, б). Так, за влаштування
штукатурки на основі з вологістю 0,6 % ґрунтова#
ною 100 % концентрацією грунтівки, рухомість
розчинної суміші не повинна перевищувати 8,9 см.
На основу з вологістю 0,6 % та 1,4 %  за ґрунтуван#
ня (0 % і 100 %) та з вологістю 2,2 %  за відсутності
ґрунтування (0 %) — рухомість розчинної суміші
повинна знаходитись у межах 7.0 — 8,3 см.

Міцність зчеплення штукатурки з основою за
нормою повинна бути не менше 0,3 МПа. Графічні
залежності (Рис. 2, а#б) міцності зчеплення від
зміни показника ґрунтування основи (0 — без
ґрунтування; 50 %; 100 % — концентрація грун#
тівки) та від зміни рухомості розчинної суміші
(осадка конуса — 7; 8; 9 см) побудовані на основі

аналітичних залежностей [5] мають нелінійний
параболічний характер і представлені для фіксова#
ної вологості основи: 0,6; 1,4; 2,2 % .

Міцність зчеплення штукатурки з основою має
необхідне значення (0,3 МПа) за ступенем підго#
товки основи в інтервалі від 0% до 100% лише за во#
логості основи 2,2 % з рухомістю розчинної суміші
8 см (рис. 2, а) за вологості основи 0,6 % та 1,4 % і
рухомості розчинної суміші 8 см у випадку підго#
товки основи зі ступенем близьким до 0 % та 100 %.

Рухомість розчинної суміші впливає на міц#
ність зчеплення наступним чином. На основі з во#
логістю 0,6 % необхідна міцність досягається за
відсутності ґрунтування або з ґрунтуванням осно#
ви ґрунтівкою 100 % концентрації і досягає значень
0,30 — 0,33 МПа лише у випадку використання
розчинної суміші рухомістю 7,4 — 8.3 см (Рис. 3, б).

На основі з вологістю 1,4 % необхідна міцність
зчеплення досягається за відсутності ґрунтування
основи або ж з ґрунтуванням стандартною ґрун#
тівкою і досягає значень  0,30 — 0,31 МПа за вико#
ристання розчинної суміші рухомістю 7,7 — 8,2 см.

На основі з вологістю 2,2 % міцність зчеплення
з основою від 0,30 МПа до 0,38 МПа досягається за
відсутності ґрунтування основи або ж з ґрунтуван#
ням стандартною ґрунтівкою в разі використання
розчинної суміші з рухомістю 7,2 — 8,7 см. Якщо
основа прогрунтована 50 % водним розчином

Рис. 1. Залежність міцність на розтяг у разі згину штукатурки: а — від ступеня ґрунтування основи за рухомості
7 см, 8 см, 9 см; б — від рухомості за ґрунтування основи 0%, 50%, 100%: 1 — ωм=2,2%; ОК=7см, 8 см; 2 —
ωм=0,6%; ОК=7см, 8 см; 3 — ωм=1,4%; ОК=7см, 8 см; 4 — ωм=2,2%; ОК=9 см; 5 — ωм=0,6%; ОК=9см; 6 —

ωм=1,4%; ОК=9см; 7 — Г=50% ωм=2,2%; 8 — Г=50% ωм=0,6% і Г=50% ωм=1,4%;  9 — Г=100% ωм=2,2%; 10 —
Г=0% ωм=2,2% і Г=100% ωм=0,6%; 11 — Г=100% ωм=1,4% і Г=0% ωм=1,4%; 12 — Г=0% ωм=0,6%

а                                                                                          б



стандартної грунтівки, то міцність зчеплення шту#
катурки з основою буде 0,30 — 0,32 МПа в разі ру#
хомості розчинної суміші від 7,6 см до 8,3 см.  

Міцність на стиск згідно нормативів повинна бу#
ти не нижчою 2,5 МПа. Експеримент і аналіз резуль#
татів показав, що ця міцність знаходиться у випуклій
параболічній залежності від ступеня ґрунтування ос#
нови і майже у прямій залежності від рухомості роз#
чинної штукатурної суміші  (Рис. 3, а, б).

Графічні залежності міцності на стиск від зміни
способу ґрунтування основи за постійної рухо#
мості розчинної суміші приведені на Рис. 3, а.

За рухомості розчинної суміші 7 см в разі відсут#
ності ґрунтування основи  міцність на стиск має
значення 4,17 МПа. В разі ґрунтування основи
ґрунтівкою з концентрацією 25 %  міцність на стиск
має своє найвище значення 4,36 МПа. Зі збільшен#
ням концентрації ґрунтівки до 100 % міцність шту#
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а                                                                                          б
Рис. 2. Залежність міцність зчеплення штукатурки з основою: а — від ступеня ґрунтування основи за рухомості 7

см, 8 см, 9 см; б — від рухомості за ґрунтування основи 0%, 50%, 100%: 1 — ωм=2,2%; ОК= 8 см; 2 — ωм=0,6%;
ОК= 8 см; 3 — ωм=1,4%; ОК= 8 см; 4 — ωм=2,2%; ОК=7 см; 5 — ωм=0,6%; ОК=7см і ωм=2,2%; ОК=9 см; 6 —

ωм=1,4%; ОК=7см; 7 — ωм=1,4%; ОК=9см; 8 — ωм=0,6%; ОК=9см; 9 — Г=100% і Г=0% за ωм=2,2%;  10 — Г=50%
ωм=2,2%; 11 — Г=0% і Г=100% за ωм=1,4%; 12 — Г=0% і Г=100% за ωм=0,6%; 13 — Г=50% ωм=1,4%; 

14 — Г=50% ωм=0,6%

Рис. 3. Залежність міцності на стиск штукатурки: а — від ступеня ґрунтування основи за рухомості 1 — 7 см, 
2 — 8 см, 3 — 9 см; б #від рухомості за ґрунтування основи 4 — 0%, 5 — 50%, 6 — 100%

а                                                                                          б



катурки на стиск знижується до 3,28 МПа.
В разі рухомості суміші 8 см осадки конуса

міцність штукатурки на основі без ґрунтування
складає 3,2 МПа. За грунтування основи ґрунтівкою
з концентрацією 50 % міцність досягає максималь#
ної величини (3,56 МПа), а зі збільшенням концент#
рації ґрунтовки до 100 % міцність має значення 2,81
МПа. Отже, за рухомості розчинної суміші 7 і 8 см
міцність на стиск задовольняє вимоги норм в усіх
можливих межах змін ґрунтування основи.

Застосування суміші з рухомістю 9 см забезпе#
чує необхідну міцність на стиск за ґрунтування ос#
нови ґрунтівкою з концентрацією від 13 % до 90 %.
Міцність в цьому інтервалі ґрунтування рівна 2,5
МПа на краях інтервалу і досягає 2,83 МПа за ви#
користання  ґрунтівки 50 % концентрації.

Графічні залежності міцності на стиск в залеж#
ності від рухомості розчинної суміші за певним
способом грунтування основи наведені на Рис. 3,
б. За ґрунтування основи 50 % ґрунтівкою
міцність за рухомості розчинної суміші 7 см
найвища (4,28 МПа) і лінійно знижується до 2,83
МПа в разі ОК = 9 см; 

У разі влаштування штукатурки на основі без
ґрунтування за рухомості розчинної суміші 7 см
міцність штукатурки на стиск складає 4,17 МПа і
лінійно знижується зі збільшенням рухомості
суміші і досягає 2,22 МПа коли ОК суміші рівна

9 см. Отже, у цьому випадку значення міцності на
стиск рівне 2,5 МПа знаходиться в інтервалі рухо#
мості розчинної суміші 7,0 — 8,6 см; 

Якщо основу ґрунтувати ґрунтівкою зі 100 %
концентрацією, то міцність штукатурки на стиск
рівна і більше 2,5 МПа досягається в інтервалі ру#
хомості суміші 7,0 — 8,3 см і має значення
відповідно 3,78 МПа і 2,5 МПа.

У таблиці 1 наведені дискретні значення
міцнісних  показників штукатурки за влаштуван#
ня її із розчинної суміші Siltek РM#10 рухомістю 8
см на основах з вологістю 0,6; 1,4; 2,2 % без ґрунту#
вання та з ґрунтуванням грунтівкою з концент#
рацією 50; 100 %. 

Дані таблиці свідчать, що за рухомості розчин#
ної суміші 8 см, на основах без ґрунтування та на
ґрунтованих основах зі 100 % концентрацією
грунтівки всі досліджені показники міцності задо#
вольняють вимогам норм у інтервалі вологостей
основи 0,6 — 2,2 %, а на основах з вологістю 2,2 %
за рухомості розчинної суміші 8 см всі показники
міцності задовольняють вимогам норм на всіх
досліджуваних ступенях ґрунтування основи. Ос#
таннє співпадає з рекомендаціями виробника су#
хих будівельних сумішей. Міцність на стиск на
всіх значеннях наведених у таблиці чинників біль#
ше 2,5 МПа, що задовольняє вимоги норм.

Висновки: 1. Для досягнення досліджуваною
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Таблиця 1. Значення міцнісних показиків штукатурки виготовленої 
з розчинної суміші рухомістю 8 см 

/* — необхідне значення 1,2 МПа;  /** — необхідне значення 0,30 МПа; 



штукатуркою унормованих міцнісних показників
за вологості основи 0,6 — 2,2 % розчинна суміш по#
винна мати рухомість 8 см, а основа може бути не
ґрунтована, що виявлено вперше або ґрунтована
100 % концентрацією грунтівки, що співпадає з ре#
комендаціями виготовлювача сухих будівельних
сумішей Siltek РM#10.

2. Для досягнення досліджуваною штукатур#
кою нормативних міцнісних показників за воло#
гості основи  2,2 % розчинна суміш повинна мати
рухомість 8 см, а основа може мати різну ступінь
ґрунтування (не ґрунтована та грунтована  грун#
тівкою Siltek Е#100 з концентрацією 0 — 100 %),
що виявлено вперше. 
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АННОТАЦИЯ
В работе приведены результаты исследований

прочностных показателей штукатурки Siltek PM#
10 при ее нанесении на внутренние поверхности
стен с керамзито#бетонных блоков. Исследованы

зависимости прочности на растяжение от изгиба,
сжатия и сцепления с основанием от изменения
технологических факторов — степень грунтования
поверхности, влажность поверхности, подвиж#
ность растворной смеси. Установлено, что для дос#
тижения исследуемой штукатуркой нормирован#
ных прочностных показателей при влажности ос#
нования 0,6 — 2,2% растворная смесь должна
иметь подвижность 8 см, а основание может быть
не основанным или основанная 100% концентра#
цией грунтовки. Для достижения исследуемой
штукатуркой нормативных прочностных показа#
телей при влажности основания 2,2% растворная
смесь должна иметь подвижность 8 см, а основа#
ние может иметь различную степень грунтовки
(не основанное и основанное грунтовкой Siltek Е#
100 с концентрацией 0 — 100%).

Ключевые слова: технологические факторы
(влажность поверхности, степень грунтования по#
верхности, подвижность растворной смеси), проч#
ностные показатели штукатурки.

ANNOTATION
In this work the results of researches strength

indicators plaster Siltek PM#10 when it is applied to
the inner wall surface of expanded clay#concrete
blocks. The dependence tensile strength of bending,
compression and adhesion to change the basis of tech#
nological factors — the degree of priming the surface,
surface moisture, loose mortar mixture. It was estab#
lished to achieve investigated plaster normalized
strength indicators for moisture foundations 0.6 —
2.2% soluble blend of mobility should be 8 cm, and
the base can be grounded or grounded 100% concen#
tration of primers. To achieve investigated plaster
normative strength indicators for moisture founda#
tions 2.2% soluble blend of mobility should be 8 cm,
and the base may have varying degrees of priming
(not grounded and primers Priming Siltek E#100
with a concentration of 0 — 100%).

Keywords: technological factors (moisture basis,
priming surfaces, loose mortar mixture), maintenance
of physical and mechanical properties of plaster.
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